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Zasady przyjmowania i leczenia pacjentów w Radomskim Szpitalu
Specjalistycznym od 28.09.2020 od godziny 08:00

PRZYJĘCIE W TRYBIE PLANOWYM

Pacjent zakwalifikowany do leczenia planowego zgłasza się do SOR z własną maseczką ochronną
we wcześniej ustalonym terminie w godzinach 07:30 - 10:30
Wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji pacjenta (można ją wcześniej pobrać ze strony
internetowej szpitala i przynieść już wypełnioną).
Przechodzi wstępny triage prowadzony przez personel medyczny SOR (pomiar temperatury ciała,
oznaczenie saturacji krwi tlenem i liczby oddechów na minutę).
Następnie pacjent jest badany przez lekarza z oddziału szpitalnego na który ma zostać przyjęty;
zależnie od danych z ankiety wstępnej kwalifikacji oraz wyników badania lekarskiego, lekarz ten
decyduje o przyjęciu pacjenta do oddziału lub o odroczeniu przyjęcia (wyznacza nową datę
przyjęcia) - wówczas kieruje pacjenta do lekarza POZ.
Pacjenci kierowani do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego ze skierowaniem innym niż
potwierdzona COVID-19 badani i diagnozowani będą przez lekarza dyżurnego SOR
Pacjent przyjmowany do oddziału szpitalnego pozostawia swoje ubranie w SOR

PRZYJĘCIE W TRYBIE NAGŁYM
Pacjent przyjmowany do leczenia w trybie nagłym wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji (jeśli
jest w stanie to zrobić) oraz przechodzi wstępny triage prowadzony przez personel medyczny
SOR (pomiar temperatury ciała, oznaczenie saturacji krwi tlenem i liczby oddechów na minutę).
Następnie jest badany przez lekarza SOR, który w przypadku objawów sugerujących infekcję dróg
oddechowych, zleca wykonanie testu diagnostycznego w kierunku grypy, a w razie potrzeby
również testu na obecność SARS-CoV-2.
Lekarz SOR decyduje o ewentualnym wykonaniu badania obrazowego klatki piersiowej i jego rodzaju
(RTG lub CT).

Przy podejrzeniu COVID-19, zależnie od możliwości szybkiego wykonania testu na obecność RNA
SARS-CoV-2, pacjent czeka na wynik będąc izolowanym w SOR (przy krótkim okresie oczekiwania
na wynik - test antygenowy) lub w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym (jeśli są tam wolne
miejsca).
Przy potwierdzeniu rozpoznania COVID-19 dodatnim wynikiem testu (przy teście antygenowym
konieczne jest potwierdzenie testem genetycznym), o dalszym postępowaniu z pacjentem
decyduje lekarz specjalista chorób zakaźnych w Izbie Przyjęć Oddziału ObserwacyjnoZakaźnego); pacjent może być odesłany do izolacji domowej lub przyjęty do Oddziału
Obserwacyjno-Zakaźnego.
W przypadku potwierdzonego zachorowania na COVID-19, pacjent wymagający hospitalizacji z
powodu innych chorób (np. przyczyny ortopedyczne, neurologiczne, kardiologiczne itd.)
powinien być przewieziony do jednego z 9 szpitali wysokospecjalistycznych (w przypadku RSS szpital MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137; centrala tel. 22-508-20-20,
SOR tel. 22-508-18-00).

Do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego przyjmowani są jedynie pacjenci wymagający
hospitalizacji z dodatnim wynikiem testu na RNA SARS-CoV-2 (w razie wolnych miejsc również
pacjenci z uzasadnionym podejrzeniem rozpoznania COVID-19 nie mający jeszcze wyniku testu).
Pacjenci z wykluczonym rozpoznaniem COVID-19, a hospitalizowani dotychczas w Oddziale
Obserwacyjno-Zakaźnym przyjmowani będą do innych oddziałów (np. róża - Oddział
Dermatologii, choroby biegunkowe wymagające nawodnienia, w tym zakażenia Clostridium
difficile, pozapalna niewydolność wątroby - Oddział Wewnętrzny, sepsa - OIOM, neuroinfekcje Oddział Neurologii lub OIOM).
Pacjenci wymagający mechanicznej wentylacji, z dodatnim wynikiem testu na obecność RNA
SARS-CoV-2, przyjmowani będą do specjalnie wyznaczonej w tym celu sali izolacyjnej w Oddziele
Intensywnej Opieki Medycznej.
Pacjenci w oddziałach mają bezwzględny obowiązek noszenia maseczek szczelnie zakrywających
nos i usta - zarówno w czasie wizyty lekarskiej, jak i w czasie przebywania poza własną salą
chorych; pacjentów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania oddziałów; należy zabezpieczyć
dla nich odpowiednią ilość płynu do dezynfekcji rąk
Personel medyczny zobowiązany jest do stosowania standardowych środków ochrony
indywidualnej przewidzianych na stan pandemii: maseczka chirurgiczna, dystans społeczny
(1,5m), dezynfekcja rąk.
Przy pracy z pacjentem z potwierdzonym rozpoznaniem COVID-19 obowiązuje używanie
maseczki FFP2/FFP3, gogli lub przyłbicy, rękawiczek i barierowego fartucha ochronnego.
Do czasu oficjalnego odwołania obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu
pandemii, w oddziałach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego obowiązuje bezwzględny zakaz
odwiedzin pacjentów oraz przeprowadzania porodów rodzinnych
24.09.2020

